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máme zde začátek léta, a  především již 
brzký konec budování kanalizace a  ČOV 
v  Kobeřicích. Tedy konec budování hlav-
ních stok a veřejných přípojek. Nyní nasta-
ne fáze terénních úprav, oprav komunikací 
a chodníků. Řada bude nyní na vás, abyste 
se začali na nově vybudovaný řád připojo-
vat. V některých částech obce byste již teď 
neřekli, že se tu před pár měsíci kopalo.

Vážení spoluobčané,

Povolení bylo vyřízeno, teď je potře-
ba vše připravit a  před zásypem požá-
dat obec o kontrolní prohlídku, nafocení 
a nakonec podpis smlouvy. 
Podmínky pro připojení do  nové splaš-
kové kanalizace: 
   Vlastník nemovitosti má na  kanalizač-
ní přípojku projektovou dokumentaci 
s územním souhlasem.
     Vlastník nemovitosti na OÚ v Kobeřicích 
u Brna uzavře Smlouvu o odvádění a čiš-
tění odpadních vod mezi obcí a majite-
lem nemovitosti.
     Vlastník nemovitosti přizve zástupce 
obce k  prověření připravenosti k  pře-
pojení na  novou splaškovou kanalizaci. 
Přizvaný pracovník obce na  místě před 
záhozem rýhy zkompletuje přípojko-
vý list (provede fotodokumentaci, ověří 
provedení dle odsouhlaseného projek-
tu, prověří vyřazení septiku z provozu).
     Vlastní propojení by mělo být ukončeno 
do 21. 8. 2015.
   Je zakázané přečerpat obsah stávající-
ho septiku do nové splaškové kanaliza-
ce. Tento je nutné nechat vyvézt jako 
doposud.  

Blahopřejeme mladým fotbalistům 
k získání mistrovského titulu!
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Jak jsem zmiňoval minule, nerealizuje se 
jen kanalizace. V  ulicích Vrchní, Na  Kopci 
a Na Poustce začala společnost E.ON přemis-
ťovat elektrické rozvody do země. Tyto práce 
budou spojeny s  vybudováním nového ve-
řejného osvětlení a rozhlasu. Vše by mělo být 
hotovo do konce srpna. 

Byla dokončena také projektová dokumen-
tace na  opravu komunikací v  ulicích Vrchní, 
Vinohrady, Na Kopci a Na Poustce. Nyní vyři-
zujeme potřebná povolení před samotnou 
výstavbou. V souvislosti s touto opravou jsme 
také nechali provést kamerové zkoušky v deš-
ťové kanalizaci v lokalitách ulic Vrchní a Dolní. 
Výsledek průzkumu je bohužel havarijní stav. 
Kanalizace je ve  spoustě míst zborcena, ně-
kde dokonce neprůchozí. Rozhodli jsme se 
zpracovat projektovou dokumentaci na opra-
vu obou stok. Investice jsou to vysoké, proto 
musíme dobře vyhodnotit, do jaké opravy se 
pustíme nyní a co lze odložit.

Velmi pozitivně hodnotím získání dotace 
na  vybudování dětského hřiště v  přírodním 
stylu pro mateřskou školu. Celá tato akce je 
v objemu přibližně 1 200 000 Kč a podíl obce 
je 10 % z této částky. Smlouva s vítězem sou-
těže již byla podepsána a termín dokončení je 
opět do konce srpna. Osobně se těším na to, 
jak v  září děti překvapíme první školní den 
otevřením nového hřiště. 

Podařilo se také dotáhnout do  koneč-
né fáze vyřízení stavebního povolení 

na parkoviště u školy, kde nově vzniknou čty-
ři parkovací stání. Věřím, že tento krok zajistí 
větší bezpečnost v okolí školy zejména v ran-
ních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí 
děti. Realizaci plánujeme přes prázdniny tak, 
aby vše navazovalo na výstavbu hřiště.

Na  posledním zastupitelstvu jsme také 
schválili zadání zpracování projektové doku-
mentace na  rozšíření mateřské školy. Projekt 
by měl být hotov na  podzim, pak bude-
me žádat o  dotaci na  Ministerstvu mládeže 
a tělovýchovy.

Nedávno byla zkolaudována bývalá skládka 
„Dambořák“. Nyní bude následovat její ose-
tí trávou. Zvažujeme, zda v  této krásné loka-
litě nevybudovat klidovou zónu s odpočívkou 
pro vaše vycházky. Co vy na to?

Přeji vám klidné prožití léta, příjemnou do-
volenou a ať se vám podaří načerpat dostatek 
energie do druhé poloviny roku. Zároveň vě-
řím, že se v hojném počtu sejdeme na našich 
tradičních krojovaných hodech, které jsou 
vždy výborné s  velkým ohlasem i  do  okolí. 
Určitě tomu tak bude i letos!  

Roman Hanák, starosta

slovo starosty

Paní učitelky z Mateřské školy velmi děkují 
koberským myslivcům za velice příjemné 
a podnětné dopoledne na jejich chatě a panu 
Urbanovi za odvoz koňským povozem. Velké 
díky také patří hasičům za zajištění dopravy 
na Jalový Dvůr.
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Druhé pololetí 
ve škole
Od  ledna se děti zúčastnily tří celoročních 
výtvarných soutěží, v  nichž mohou získat 
pěkné odměny a  zároveň reprezentovat 
školu. Výtvarná díla se také podílela na vý-
zdobě čarodějnického posezení 30. dubna. 

V  květnu jsme odvezli celoroční sbír-
ku starého papíru, z  níž nakoupíme seši-
ty a  výkresy na  příští školní rok. V  červnu 
se ještě pojedeme podívat do  Slavkova 
na výstavu ryb a měly by zase dorazit ka-
marádky z Řecka Karolína a Stefanie. 

Pro maminky

Děti ze základní i  mateřské školy během 
dubna nacvičily básničky, písničky i  tan-
ce ke Dni matek. Besídka se skvěle vyda-
řila, ani nejmenší děti nezůstaly pozadu 
za staršími. 

Na hrad!
Červnový výlet na  pohádkový hrad 
Buchlov se povedl. Počasí přálo, sluníčko 
svítilo a  nálada byla výborná. Prvním zá-
žitkem bylo rozsvícení bodových světel 
v moderně zařízeném autobuse, když jsme 
projížděli temnými buchlovskými lesy. Děti 
užasly. Ovšem zábava a  aktivity byly při-
praveny až po  příjezdu na  hrad. Součástí 
prohlídky Buchlova byly pastelky a  oma-
lovánky, které tematicky provází a  ilustrují 
historii hradu. Děti s nadšením posloucha-
ly, zájímaly se a  kladly otázky. Celý vý-
klad byl přizpůsobený malým návštěvní-
kům, ozvláštněn o pověsti týkající se hradu 
a průvodkyně byla oblečena do dobového 
kostýmu. Odměnou za  výstup na   nejvyšší 

vrchol hradu „Vyhlídkovou věž“, byl neu-
věřitelný pohled na okolí hradu. Prohlídku 
vystřídala interaktivní pohádka na nádvoří, 
kde se děti usadily pod širé nebe a pozor-
ně naslouchaly vyprávění o  buchlovském 
panství. Na  památku si odvezly suvený-
ry nejen z  Buchlova, ale i  z  nedalekých 
Buchlovic. 

Děti a paní učitelky na vyhlídkové věži
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Den dětí jsme oslavili měřením sil ve skoku 
vysokém. Závodilo se ve  čtyřech kategori-
ích podle věku v  Sokolovně. Spolu se ško-
láky se zúčastnily i  děti z  mateřské školy, 
které zahajovaly soutěž jako předskokani 
a sportovaly s velkým nasazením.

Přestávku v  závodech vyplnili taneční-
ci a tanečnice sestavou, po nich přišla řada 
na  třeťáky a  čtvrťáky. Po  ukončení závodu 
se děti mohly vyřádit na překážkových dra-
hách nebo při tanci a po vyhlášení výsled-
ků jsme si promítli fi lm Děti z Bullerbynu. 

Nejmenší závodník Honzík Jeřábek 
se raduje po doskoku.

Medailisté ze všech školních kategorií.

Výborné sportovní výkony 

na Koberské laťce
MATEŘSKÁ ŠKOLA:

1. Eliška Borovská
2. Tereza Kvasnicová
3. Dana Machaňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

První třída

1. Marian Hrubý 80 cm
2. Jiří Hradil 75 cm
3. Marek Sedlák 74 cm

Druhá třída

1. Alexandra Dokulilová 78 cm
2. Linda Ehrenbergerová 70 cm
3. Kristýna Blažková 69 cm

Třetí třída

1. Giordano Kheir – Khahzadeh 90 cm
2. Josef Javůrek 84 cm
3. Lenka Machaňová 83 cm

Čtvrtá třída

1. Matěj Matyáš 95 cm
2. Martin Kamenský 90 cm
3. Jakub Ehrenberger 85 cm



Na  valné hromadě konané v  květnu to-
hoto roku ve  skromných prostorách 
Sokolovny byly schváleny nové stanovy TJ 
Sokol Kobeřice. Důvody změn jsou nové 
předpisy vyplývající z Občanského zákoní-
ku ohledně sídel zájmových spolků v  ob-
cích a také příležitost více vtáhnout mladší 
členy klubu do  rozhodování a  organizace 
výkonného výboru. Ten byl zvolen na  tři 
roky a nyní má sedm členů.

Trojici služebně starších sokolů (před-
seda Viktor Svoboda, Jaromír Ondráček 
nejst. a Martin Urban) doplnili elánem hý-
řící mladíci Vít Postránecký, Martin Hobza, 
Miroslav Kočovský ml. a Jaromír Ondráček 
nejml. 

V příštích letech chceme především ma-
teriálně a  organizačně zabezpečit chod 
jednotlivých družstev a  pokračovat v  bu-
dování sportovního areálu U  Lesa. Ten 
bychom chtěli poskytnout nejen členům 

Sokola, ale i  všem občanům Kobeřic, pře-
devším dětem. Rádi bychom spolupraco-
vali i se základní školou a podpořili podle 
nás nedostačující tělesnou výchovu naše-
ho školství. 

Koberští Sokoli sází na mládí 
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Fotbalové 
naděje
Starší žáci v  letošním ročníku okresního 
přeboru dokázali porazit téměř všechny 
své soupeře a jejich výkon je velkým úspě-
chem koberského fotbalu. Naposled se 
podobně dařilo týmu dorostu, z  něhož je 
dnes sestaveno A mužstvo. Skvělý úspěch 
je také zásluhou trenérů Petra Matyáše 
a Viktora Svobody.

V okresních soutěžích již hrají i další dvě 
mládežnická družstva, starší a  mladší pří-
pravka pod odborným vedením trenérské-
ho dua Pavel Fischer a Jiří Bobr Hromek. 

Martin Urban

Rozlučka

V  sobotu 13. června se přípravka vesele 
rozloučila s  první, velmi úspěšnou, sezó-
nou. Děti si zahrály proti tatínkům, tatín-
kové proti maminkám. Došlo i na špekáčky 
a něco k pití pro velké i malé. 

Srdečně zveme všechny 
fanoušky a spoluobčany 
na zápasy. Užijete si 
nejen dobrý fotbal, ale 
i okolní přírodu na jednom 
z nejkrásnějších fotbalových 
hříšť na jižní Moravě.
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Nejlepší koberský 
závodník Martin 
Kamenský se svou 
letošní druhou zlatou 
medailí ze závodů 
v Hlubočanech. 
Příští rok postupuje 
do starší kategorie, 
kde na něj bude čekat 
již 150 cm překážka.

Květinkový den 
se povedl

13. května proběhla sbírka Ligy proti rako-
vině, kdy se po celý den prodávaly květin-
ky a získaný obnos půjde na boj s nemocí, 
která i  přes veškerý lékařský pokrok stále 
straší celou naši populaci. I náš sbor, a pře-
devším děti v  něm se s  velkou chutí zú-
častnil sbírky. Nejmladší členové prošli ce-
lou  vesnici s  prosbou o  příspěvek na  tuto 

 důležitou věc. I  když šlo převážně o  men-
ší děti, poradily si s  tímto úkolem skvěle 
a  květinky jedna po  druhé mizely, až ne-
zůstala žádná. Celková vybraná částka se 
pohybovala kolem 4  400 Kč, což je o hod-
ně více než loni. Stejně důležité jako výše 
vybraných peněz je zapojení dětí a  spo-
lečnosti do  charitativní akce a  zjištění, že 
nejsme lhostejní k  osudu mnoha našich 
spoluobčanů. Neboť jak zní motto květin-
kového dne „Tiká v každé rodině”. 

Hasiči děkují všem 
za přispění jakoukoliv částkou.

Medaile, 
které opravdu něco váží

Na stadionu ve Slavkově jsme se 24. května 
zúčastnili okresního kola celonárodní hry 
Plamen. I když počasí bylo spíše proti nám, 
ukázali nejmenší, že je žádný deštík nemů-
že připravit o vítězství. Pro naše Slůňata tu 
byly dvě disciplíny (starší běželi hned čtyři) 
a  po  sečtení bodů z  podzimní i  jarní části 
vyšli jako vítězové.

Vše bylo zpečetěno zlatými medailemi 
na krčcích snad i budoucích vítězů ve star-
ších kategoriích. Ale na to si ještě musíme 
pár let počkat. Přejme jim do následujícího 
ročníku, který započne v září stejné úspě-
chy jako letos.

Špatným výsledkem není ani čtvrté mís-
to našich mladších Ohniváků, kdy v obrov-
ské konkurenci nezapadli a  jejich bram-
borové umístění je jistě bude motivovat 
k ještě lepším výkonům v dalším ročníku. 

A.K.
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Boje o Kobeřice a první oběti
V neděli 15. dubna 1945 ráno začalo bombar-
dování Slavkova a přilehlého okolí. Od zápa-
du hřměla veliká detonace a hořelo v Újezdě, 
Otnicích i  dalších obcích. Následující den 
padly tři bomby do Chaloupek a zničily  ně-
kolik domů. Při bombardování zemřeli ital-
ský legionář a obchodník  Jan Krejčiřík a Jan 
Boudný, dělník a otec čtyř malých dětí. 

Ukrývání
Stěhování Kobeřic do  krytů v  lesích a  polích 
začalo hned v pondělí ráno, nikdo zde nechtěl 
zůstat. Lidé se báli dalšího bombardování. 
Kronikář Oslík se se svou mladší dcerou Alicí, 
vnuky a ostatními schoval v krytu ve Čtvrtích. 
Hned vedle byl kryt Libora Kováře, kde se 
schovávalo sedm osob. A v okolních krytech 
ještě dalších nejméně padesát lidí. 

První válečný pohřeb
V úterý 17. dubna se konal první válečný po-
hřeb dvou mužů zabitých při nedělním nále-
tu. Obřad proběhl v tichosti, bez účasti veřej-
nosti, protože nad Kobeřicemi stále kroužila 

letadla. Nepracuje se. Rolníci nejezdí do polí, 
obchodníci neprodávají. Obyvatelé Kobeřic 
chtějí prchnout. Otázkou je kam?

Týden bojů
Frank Divácký přinesl do krytu zprávy z ves-
nice, kde Němci chytili dva partyzány. Jeden 
uprchl a  druhý byl postřelen. Odvedli ho 
na  velitelství do  Kobeřic, kde prý bude po-
praven. Ve  čtvrtek 19. dubna se fronta při-
blížila k  Brnu. Od  Dambořic bombardování 
sláblo, protože pověstná Skalka zarazila rus-
ký postup. Rusové chtěli Kobeřice obklíčit 
a útočili na Těšany a celé údolí Litavy.

V  pátek dopadl granát do  zahrady kroni-
káře Oslíka. Nevybuchlý zůstal ležet a vojáci 
jej zakopali. Do dvora statkáře Urbana spad-
la puma, prorazila střechu a spadla za stání 
pro koně. Naštěstí také nevybuchla. Sedmý 
den bojů obchodníci narychlo vydáva-
li obyvatelům Kobeřic cukr v  množství 9 kg 
na osobu. Po třetí hodině odpoledne začala 
letadla bombardovat Kobeřice. Přijelo další 
vojsko, které má hlídat frontu. Hluk kulome-
tů byl stále bližší a zřetelnější. 

Zastupitel Hynek 
Spáčil hovoří při 
setkání s občany 

u nově upra-
veného hrobu 
osvoboditelů 

Kobeřic.

70 let od konce 
2. světové války
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V  neděli ráno pršelo a  ulice byly vylidně-
né. Sem tam bylo vidět procházející Němce.  
Každý občan ve věku od 16 do 60 let musel 
nastoupit s  lopatou na  zákopy. Následující 
den nepřetržitě hučely kanóny, všude byl 
kouř a prach, z vesnice se kouřilo. Obyvatelé 
Kobeřic, kteří ve  vesnici zůstali, si připadali 
jako v kotli, ze kterého není úniku.

V úterý 24. dubna byl klid, Němci obsadi-
li zákopy kolem vesnice. Okolní děla jim zni-
čila Rudá armáda. Lidé byli zatím schováni 
v krytech a čekali.

Osvobození 
25. dubna 1945 ruská letadla sviště-
la vzduchem a  rozhazovala bomby. Lidé 
se  schovali v  krytech nebo sklepech 

a  s   obavami poslouchali výbuchy granátů. 
Němci vyrabovali obchod Kašpara Čecha, 
Josefa Procházky a  Aloise Vystavila, stat-
káři Urbanovi vzali pár koní.  Po  třech ho-
dinách bombardování se najednou roz-
hostilo ticho. Holič Piták vyběhl ze sklepa 
a  jásavě zavolal: „Rusové jsou tady“. Lidé 
napjatě čekali několik minut, až plni ne-
dočkavosti všichni vyběhli ven. Tam uvi-
děli postavy osvoboditelů, Rusů. Mnoho 

obyvatel Kobeřic, vyděšených, zatím prcha-
lo do Milešovic a Lovčiček.

V sobotu 28. dubna po silnici pochodova-
la ruská armáda. Lidé se s nimi vítali, hosti-
li je tím, co jim zbylo. Kronikář Oslík je po-
bízel, ať mu přispějí něčím do kroniky. Boje 
mezitím slábly. Němci už neměli sílu ani dě-
lostřelectvo, aby Kobeřice zničili. Osud ves-
nici znovu přál.

Mírový 9. květen 1945
V ten den kronikáře Oslíka vzbudily hlasy ho-
liče Pitáka, pana Havránka a dalších, kteří kři-
čeli: „Je mír, Němci kapitulovali.“ Všichni spo-
lečně spěchali na radnici, hráli, zpívali. Oproti 
období října 1918 však zde byl jeden  veliký 
rozdíl. Lidé měli ve  tvářích vepsaný strach 

z budoucnosti. Zápas o svobodu národa to-
tiž nikdy nekončí a nikdo neví, co přinese. 

Lidové soudy
Na radnici vedli během následujících týdnů 
partyzáni a  Národní výbor výslechy pode-
zřelých se spolupráce s Němci. Přes počáteč-
ní vřavu se však nenašel nikdo, kdo by veřej-
ně vznesl jediné obviňující slovo. 

Martina Pinkasová podle obecní kronky

Oběti bojů o Kobeřice
Památník partyzánům 

u Zlatého jelena
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Na kola!
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les 
a  Politaví i  letos připravil celoroční pro-
gram Za poznáním svého regionu. Cyklisté, 
kteří do  konce srpna navštíví všech 27 
členských obcí svazku, dostanou razítko 
do speciální průkazky. Ty jsou k vyzvednu-
tí na  úřadech obcí a  v  informačních cent-
rech v  Bučovicích, Slavkově a  Ždánicích 
nebo ke  stažení na  webu www.politavi.
cz. Akce je tento rok rozšířená o  dobro-
volnou soutěž, v  níž je třeba odpovědět 
na  otázky v  soutěžní kartě. Ti, kdo se roz-
hodnout zapojit, získají kromě cen spous-
tu pozoruhodných znalostí a témat ke kon-

verzaci. Například proč se v Křenovicích 
kdysi jedla kolomaz, jaká je 

v  Kobeřicích v  zimě zima 
nebo kdy budou 
v Nížkovicích hody. 
Odměněni budou 
všichni, jedinou 
podmínkou jsou 

všechna razít-
ka a  případ-

ná čitelnost 
o d p o v ě -
dí. Razítka 
do  průka-
zek ochot-
ně rozdá-
vají nejen 
obecní úřa-

dy, ale i místní spolky 
a podnikatelé (hospodští, řeme-

slníci, hasiči, sportovci, včelaři apod.). 
Výsledky soutěže budou vyhláše-

ny během oslav 20. výročí založení DSO 
Ždánický les a  Politaví 28. září na  zámku 
v Bučovicích. 

Martina Pinkasová

m
 

k
m

h
d
š
k

kdysi jedla kolom
v  Kobeřicích

nebo 
v Nížk
Odm
všic
pod

vš
k

Pouť ke kapličce

Už po  sedmnácté od  velké opravy a  zno-
vuvysvěcení kapličky Panny Marie Lurdské 
se konala pouť s májovou pobožností. Tato 
malá stavba nad Kobeřicemi má velký vý-
znam. Každý Kobeřák, který se vrací domů 
a vidí že kaplička je na svém místě, si může 
spokojeně říct „su doma“ a  vše je jak má 
být. Ještě větší hodnotu má však pro věří-
cí křesťany, pro něž je místem k  modlitbě 
a  rozjímání. Rozcestí bývalo v dobách pě-
ších poutí do  Žarošic pravidelnou zastáv-
kou poutníků z okolních vesnic, kteří tady 
po  krátkém odpočinku a  modlitbě pokra-
čovali dál směrem na Bílý Vlk.

Dnes už moc poutí nepotkáte, všude se 
dá dojet autobusy nebo osobními auto-
mobily. Lidé taky hodně zpohodlněli, ale 
i  v  současnosti u  kapličky lze potkat cyk-
listy i  pěší. Každý, ať už je věřící či nevěří-
cí, jistě  ocení, jak se obec prostřednictvím 
svých zaměstnanců dokáže o tuto památ-
ku starat. A nádherný výhled jako bonus!

Pouť vede vždy duchovní správce far-
nosti (letos otec Marek Slatinský). Také 
účast starosty obce je už tradicí.

Na  příští pouť, která bude zase za  rok 
v květnu, jste tedy už teď zváni. 

Jiří Havránek

KOBERSKÉ ROZHLEDY červen 2015
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Velikonoční 
odpoledne
O velikonoční neděli jsme pozvali pana fa-
ráře Martina Slatinského, aby povyprávěl 
dětem i  dospělým o  Velikonocích a  vzal 
nás na  prohlídku kostela sv. Jiljí. Zkusili 
jsme i různé techniky barvení vajíček, ple-
tení pomlázek a  věnečků, pečení veliko-
nočního pečiva a výrobu dekorací. 

Pan farář Marek Slatinský vyprávi 
při procházce o kostele

Ukliďme Kobeřice

Při úklidové akci 18. dubna v  lese za  hřiš-
těm jsme nasbírali téměř 5 tun odpa-
du. Vytřídit se podařilo asi 800 kg (železa 
620 kg + plasty). 

Filipojakubská 
noc
Předvečer prvního máje na  hřišti u  lesa 
hořely ohně a  upalovaly se čarodějni-
ce. Počasí se vydařilo, nálada byla veselá. 
Čarodějnice si připravily hry – házení ba-
lónků, čarodějnický hokej a hru  „hutututu“. 

Děti dostaly za odměnu sladké čarodějnic-
ké perníčky a  usekané čarodějnické prs-
ty. Také se odměňovaly obrázky nakres-
lené dětmi ve  škole a  školce na  výzdobu 
altánu. Následovalo upálení čarodějnice 
za zpěvu kolemstojících. A aby oheň nepři-
šel na zmar, všichni si na něm ještě opekli 
špekáčky. 

Všechny koberské čarodějnice se svými pomocníky
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Na famotě UEFA 

Úctyhodný 25. ročník hudebního setkání 
a  neformálního fotbalu uspořádal na  hřiš-
ti v sobotu 30. května muzikant Vlasta Redl 
s přáteli. 1. FC Tramtárie tentokrát hrála pro-
ti teamu Indian Squaws, zápas komento-
val nezapomenutelný Karol Polák. Kromě 

 fotbalu a  hudby všech směrů došlo ten-
tokrát i  na  hokej. Hvězdy A-týmu Komety 
Brno přijely do Kobeřic, aby se setkaly s fa-
noušky a podepisovaly, až je ruce bolely. 

Dětský den
S  lehounkým zpožděním se dočkaly také 
děti důstojné a velkolepé oslavy svého svát-
ku. Pravěká oslava zahrnovala pravěké sou-
těže a  nebylo to nic jednoduchého: lana, 
pytle, lov nejrůznějších potvor a překonává-
ní překážek, kvízy a kreslení. Našim milova-
ným prapotomkům všeho věku se většina 
zdařila, odměněni byli všichni. Skvělé de-
korace, plyšáky pro jednotlivé tlupy a  celý 
výtvarný koncept vymyslela, namalovala 
a ušila Hana Křížová. A aby se nikdo nepře-
hřál, hasiči poskytli své znalosti k vytvoření 
super klouzačky na mokré plachtě. 

Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01, 
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Mgr. Almíra Pitronová, Eva Antonínová, 
Martina Pinkasová
Autoři fotografi í: Eva Antonínová, Lenka Javůrková, 
Monika Krahulová, Jiří Zerzáň, Hynek Spáčil
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Zvláštní díky patří Lence Javůrkové 
za nezištnou pomoc při přípravě tohoto čísla.

Realizační pratým mezi plakátem Hany Křížové 
a osvěženým účastníkem klouzačky

Svízelná cesta po ledových krách

Legendární sportovní komentátor Karol Polák 
zpovídá hokejové hvězdy


